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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ต าบลโนนค้อ 
อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ   
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กิตติกรรมประกาศ  

 รายงานการวิจัยนี้  ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก  คุณครูนันทกา  ดลปัดชา 

ที่ปรึกษาการวิจัย  ที่กรุณาช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตรวจแก้ไข  และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การท าวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้อย่างสูง  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมที่ได้อ านวยความสะดวกในการท าวิจัย  และ
ขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ
ในการวิจัยในครั้งนี้   จนท าให้รายงานนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้อย่างสูง  ณ  โอกาส
นี้ 
 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  และคณะเพื่อน  ที่ได้ติดตามคอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัย  ซึ่งเป็นผล
ให้ผู้วิจัยมีก าลังกาย  ก าลังใจที่ดีในการเก็บข้อมูลในการวิจัย  จนท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณไว้อย่างสูง  ณ  โอกาสนี้ด้วย 

 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอน้อมบูชาต่อคุณบิดา  มารดา  และคุณครูบาอาจารย์ทุก
ท่าน 

 ประการส าคัญ  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ขอมอบเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนางานวิจัย ของผู้ที่สนใจ  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและชุมชนที่เก่ียวข้องให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 

       ฉวีวรรณ์  บุญเต็ม 

       กันยายน  ๒๕๖๑ 
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ฉวีวรรณ์  บุญเต็ม    :   การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ   อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรี
สะเกษ   

ที่ปรึกษาการวิจัย     :   นางนันทกา  ดลปัดชา,   ๔๑  หน้า   
 
    

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
แก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทย  เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และเพ่ือสร้างองค์ความรู้และสัมพันธไมตรีที่ดีของผู้เรียน และการท างานเป็นทีม  โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเชิงลึกด้วยวิธีการวิจัยเชิงสถิติ  และได้วิเคราะห์ปัญหา  เลือกลุ่มเป้าหมาย สร้างแบบฝึกทักษะ  แล้ว
น าไปให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์ผล  และเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีทางสถิติ   
 ผลการวิจัย  พบว่า  นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนเรื่องค าภาษาเขมรในภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ๑๓  
ทีม  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕  อยู่ในเกณฑ์  ดี  ๑๒  ทีม  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐  อยู่ในเกณฑ์  พอใช้  ๑๐  ทีม  คิดเป็นร้อย
ละ  ๒๕ อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง  ๕  ทีม  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๕  การใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมร
ในภาษาไทยท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้มากขึ้น  และกระบวนการท างานเป็นทีมสามารถสร้าง
สัมพันธไมตรีท่ีดีต่อกันได้เป็นอย่างดี  รวมถึงมีความสามัคคีกันมายิ่งขึ้น 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบเทคนิคการสอนการเรื่องค าภาษาเขมรในภาษาไทย และทราบถึงปัญหา  วิธีการ
แก้ปัญหาที่สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  และใช้ในการวิจัยในครั้งต่อไป  
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 สารบัญ 
 

 

 หน้า 
กิตติกรรมประกาศ       ก 
บทคัดย่อ        ข 
สารบัญ          ค 
บทที่ ๑  บทน า         ๑ 
            ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา        ๑ 
            ค าถามการวิจัย         ๑ 
            วัตถุประสงค์ของการวิจัย     ๒ 
            สมมติฐานของการวิจัย        ๒ 
            ขอบเขตของการวิจัย         ๒ 
            ตวัแปรที่ศกึษา  ๓ 
            นิยามค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย         ๓ 
            ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      ๓ 
บทที่ ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง     ๔ 
            แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย        ๔ 
            ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย       ๑๖ 
            งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      ๒๑ 
            กรอบแนวคิดการวิจัย      ๒๓ 
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย       ๒๔ 
            ประเด็นที่ศึกษา       ๒๔ 
            ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง       ๒๔ 
            ขั้นตอนและวิธีวิจัย      ๒๔ 
            การเก็บรวบรวมข้อมูล  ๒๖ 
            การวิเคราะห์ข้อมูล      ๒๖ 
            การน าเสนอผลการวิจัย       ๒๗ 
บทที่ ๔  วิเคราะห์ข้อมูล      ๒๘ 
บทที่ ๕  สรุปผล  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ         ๓๐ 
            สรุปผลการวิจัย         ๓๐ 
            อภิปรายผล       ๓๐ 
            ข้อเสนอแนะ       ๓๐ 
บรรณานุกรม       ๓๑ 
ภาคผนวก        ๓๓ 
ประวัติผู้วิจัย        ๔๑ 
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สารบัญตาราง 
 

 

 หน้า 
 

ตารางที่ ๑  ตารางแสดงคะแนนการท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
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ตารางที่ ๒  ตารางแสดงคะแนนการท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
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ตารางที่ ๓  ตารางแสดงคะแนนการท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
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บทท่ี ๑ 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือการสื่อสารของคนในชาติ  เป็นวัฒนธรรมของชาติ ใช้ท าความเข้าใจกันและใช้ภาษา
ประกอบกิจการงานทั้งส่วนตน ครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมในสังคมและประเทศชาติ  ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ การบันทึกเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาไทยจึงต้องสอนภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร สอนภาษาไทยให้คนรักการอ่าน การเขียนที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ บันทึกความรู้และข้อมูล
ข่าวสาร ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในฐานะเป็นวัฒนธรรมทางภาษา ให้ผู้เรียนเกิดความชื่นชม ซาบซึ้ง และภูมิใจใน
ภาษาไทย เห็นคุณค่าของ วรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์จน
เกิดผลงานอย่างมีศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนสร้างเสริมความงดงามในชีวิตอีกด้วย  
 คนไทยเป็นชนชาติหนึ่งที่มีภาษาเป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่เราเรียกกันว่าภาษาไทยซึ่งเป็น
มรดกอันล้ าค่าท่ีบรรพบุรุษไทยได้สร้างสมไว้ เพ่ือให้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเรื่องราว ความคิด
ไปยังผู้อ่ืน แต่ในปัจจุบันเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยยังมีอยู่หลายด้านรวมไปถึงการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเขียนซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งในทักษะทางภาษาท้ัง ๔ ทักษะ 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน   
 ภาษาไทยมีการยืมจากภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนเป็นเวลานานแล้ว แม้ในหลักศิลาจารึก 

ของพ่อขุนรามค าแหงเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๒๕ ก็ยังปรากฏค ายืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤต และเขมรเข้ามาปะปนมากมาย  
โดยประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างชาติมาช้านานย่อมท าให้มีภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยเป็น
จ านวนมาก เช่น เขมร จีน ชวา มลายู ญวน ญี่ปุ่น เปอร์เซีย โปรตุเกส ฝรั่งเศส พม่า มอญ อังกฤษ  ซ่ึงสาเหตุการยืม
ภาษานั้นเกิดจาก  ความสัมพันธ์ทางถ่ินฐาน การมีอาณาเขตติดต่อหรือใกล้เคียงกันกับมิตรประเทศ  ความสัมพันธ์
ทางการค้า การติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างประเทศ  ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม การเผยแพร่ 
ศิลปะ วรรณคดี ของต่างประเทศสู่ประเทศไทย การศึกษาและการกีฬา การที่นักเรียนไทยไปศึกษาท่ีต่างประเทศท าให้
รับวิชาความรู้ และวิทยาการมากมาย  ความสัมพันธ์ทางการฑูต  การเจริญสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศ 

 ค ายืมจากภาษาเขมร  เป็นอีกหนึ่งภาษาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ยังไม่
สามารถจ าแนกหรือใช้ค าได้ถูกต้อง  และเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย 
    ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจจะสร้างแบบฝึกให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมได้ฝึกทักษะ
และเรียนรู้ค าภาษาเขมรในภาษาไทย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ค าในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ทางมรดก
ทางภาษาให้คงอยู่สืบลูกหลานต่อไป 

ค าถามการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามการวิจัยไว้  ดังนี้ 
 ๑.  การใช้แบบฝึกทักษะจะสามารถแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษได้หรือไม่ 
 ๒.  การใช้แบบฝึกทักษะจะสามารถท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนได้อยู่ในระดับใด 
 ๓.  การท ากิจกรรมเป็นทีมท าให้นักเรียนมีความรู้และความสุขหรือไม่  อย่างไร 
  



 
 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค า
ภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ไว้ดังนี้ 
 ๑.  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโนนค้อ
วิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

๒.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสัมพันธไมตรีที่ดีของผู้เรียน และการท างานเป็นทีม  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย  เรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษา
เขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัด
ศรีสะเกษ  ไว้ดังนี้ 
 ๑.  การใช้แบบฝึกทักษะน่าจะสามารถแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓    โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ 
 ๒.  นักเรียนน่าจะมีพัฒนาการในการเรียนรู้  เรื่องการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  อยู่ในระดับ ดี 
 ๓.  กระบวนการท างานเป็นทีมน่าจะช่วยสร้างองค์ความรู้และสัมพันธไมตรีที่ดีของผู้เรียนได้มากข้ึน 
   
ขอบเขตของการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตแบ่งออกเป็น ๓ สว่น ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      ๑.๑  ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวนนักเรียน  ๘๘ คน  
  ๒.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
      การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
      ๒.๑  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      ๒.๒  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนภาษาไทย 
      ๒.๓  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ 
      ๒.๓  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
      ๒.๔  แนวคิดเก่ียวกับค าภาษาเขมรในภาษาไทย 
      ๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ขอบเขตด้านระยะเวลา  
      การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัย  เริ่มตั้งแตว่ันที่ ๓๐
เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง  วันที่ ๒๔  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



 
 

 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ๒.๑ ตัวแปรต้น  คือ  แบบฝึกทักษะค าภาษาเขมรในภาษาไทย 
 ๒.๒ ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษา
เขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  
จังหวัดศรีสะเกษ   
  
นิยามค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  
 ๑.  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง ชุดฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีการน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ ซึ่งประกอบด้วย
สื่อ อุปกรณ์ เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในด้านทักษะกระบวนการทาง
ภาษาไทย และคะแนนที่ได้จากการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ซึ่งวัดได้จากการท าแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 ๓. นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนน
คูณ  จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  จ านวน  ๘๘  คน   
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.  แบบฝึกสามารถแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
โนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษด้ 
 ๒.  นักเรียนมีพัฒนาการในการการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษได้ดีมากขึ้น 
 ๓.  นักเรียนมีความรู้และมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อเพ่ือน และเรียนรู้การท างานเป็นทีม  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัย  การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  นี้  ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

  ๑.๑  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๑.๒  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนภาษาไทย 

  ๑.๓  แบบฝึกทักษะ 

  ๑.๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

  ๑.๕  ค าภาษาเขมรในภาษาไทย 

 ๒. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
  ๒.๑ ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของอ๊อสซูเบล (Ausubel)   
  ๒.๒ ทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของ Piaget  
 ๓. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๔. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 ๑.๑  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่ก าหนดขึ้นเพ่ือมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

 หลักการ  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้  
 ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
สาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความ
เป็นสากล  
 ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ  

 ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่น  
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้  
 ๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 
 

 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษา ส าหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
  

 จุดหมาย  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
 ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
 ๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 ๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่
มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
  

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ 
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อส าร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 

การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 



 
 
 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
  ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
  ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 

  ๓.  มีวินัย 

  ๔. ใฝ่เรียนรู ้
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง 

  ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 

  ๗.  รักความเป็นไทย 

  ๘.  มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้น
ของตนเอง     
 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี ๑  การอ่าน 

  มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
  สาระท่ี ๒  การเขียน  
  มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   
 สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 

  มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

  มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
 สาระท่ี ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 

  มาตรฐาน  ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
  

 คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 •  อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  เข้าใจ
ความหมายของค าและข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้   เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ   
แผนที่  และแผนภูมิอ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ   และมีมารยาทในการอ่าน 



 
 

 •  มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู   
เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

 •  เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ   ตั้งค าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า   หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  และมี
มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 •  สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า   ความแตกต่างของค าและพยางค์   หน้าที่ของค า  ในประโยค   มี
ทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค าแต่งประโยคง่ายๆ   แต่งค าคล้องจองแต่งค าขวัญ  และ
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 •  เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  แสดง
ความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก   ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ร้องบทร้องเล่น
ส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง  ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 
 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 •  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของค า  ประโยค  ข้อความ  ส านวนโวหาร  จากเรื่องที่อ่าน   เข้าใจค าแนะน า  ค าอธิบายในคู่มือ
ต่างๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง    รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องที่
อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

 •  มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนสะกดค า  แต่งประโยคและเขียน
ข้อความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม   ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เพ่ือ
พัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่างๆ   เขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 

 •  พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดูตั้งค าถาม  ตอบ
ค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดตามล าดับ
ขั้นตอนเรื่องต่างๆ  อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก การฟัง  การดู  การสนทนา  และพูดโน้มน้าวได้
อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

 •  สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า  ส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต   รู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของค า
ในประโยค   ชนิดของประโยคและค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม   
แต่งประโยคแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑  
 •  เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  ร้องเพลงพ้ืนบ้านของท้องถิ่น  น า
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 
  
 

 ๑.๒  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนภาษาไทย 

        การสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่
จะเน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและ
ปัญหาของสังคม เน้นการสอนภาษาไทยในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง  
 นอกจากนั้นยังต้องสอนภาษาเพ่ือพัฒนาความคิด ผู้เรียนที่มีความคิดจะต้องมีประสบการณ์และประมวลค า
มากพอที่จะสร้างความคิดได้ลึกซึ้ง และคิดได้อย่างชาญฉลาดรอบคอบ ขณะเดียวกันการสอนภาษาไทยจะต้องเน้นการ
รักษาภาษาไทยในฐานะเป็นวัฒนธรรม และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ในรูปของหลักภาษา ซึ่งเป็น
กฎเกณฑ์การใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม  ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาได้ถูกต้องสละสลวย ตามหลัก



 
 

ภาษา อ่านวรรณคดีที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสั่งสมมายาวนาน และอ่านวรรณกรรมต่าง ๆ เพ่ือศึกษาเรื่องราว
ของชีวิตที่จะท าชีวทัศน์และโลกทัศน์ของผู้อ่านกว้างขวางขึ้น เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบันและ
 สังคมในอนาคต รวมถึงการศึกษาภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่นต่าง ๆ  
 
 ความส าคัญของภาษาไทย  
 กรมวิชาการ (๒๕๔๔ : ๓ – ๗) ได้ประมวลความส าคัญของภาษาไทยบางประการดังนี้  
 ๑. เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันนั้นเพ่ือต้องการถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการใช้ภาษาสื่อความหมายไปสู่ผู้อ่ืน ด้วยการพูดและการเขียนรวมทั้งใช้ภาษาท าความเข้าใจ
เรื่องราว ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ฯลฯ กับผู้อ่ืนด้วยการฟัง การอ่าน และการดู  
 ๒. เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์อันมีคุณค่าของบรรพบุรุษได้มีการใช้ภาษาบันทึก
และบอกเล่าสืบต่อ ๆ กัน ผ่านยุคสมัยมารุ่นแล้วรุ่นเล่า คนรุ่นหลังจะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือศึกษาแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์ และรับสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมาใช้พัฒนาตนและสังคมต่อไป  
 ๓. เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งทีมีสันติสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้อง
มีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือพัฒนาสังคมให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายร่วมกัน 
อย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกันในหมู่คนจ านวนมากบางครั้งมีปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารอันเนื่องจากการใช้ภาษา 
ดังนั้นการใช้ภาษาไทยที่สื่อความหมายได้ชัดเจน  ไม่ก ากวมเยิ่นเย้อจะกอ่ให้เกิดความเข้าใจที่ดี ความร่วมมือในสังคม 
ไม่สร้างปัญหาและความแตกแยกคนในสังคมย่อมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม  
 ๔. เป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของชาติ สังคมจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองก็เพราะคนในสังคมมี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความรู้สึกผูกพันเป็นพวกพ้องกันเพราะคนไทยมีภาษาไทยที่เป็นภาษากลาง
หรือภาษามาตรฐานใช้ร่วมกัน ภาษาไทยยังแสดงให้เห็นถึงชาติไทยมีอารยธรรมและมีความเจริญรุ่งเรือง มีภาษาไทย
ใช้เป็นภาษาประจาชาติใช้สื่อสารกันท าให้เกิดมีความสัมพันธ์ต่อกัน และเกิดความผูกพันเป็นเชื้อชาติเดียวกัน 
ภาษาไทยท าให้เกิดความเป็นเอกภาพของชาติ เป็นพลังส าคัญท าให้คนไทยเกิดความปรองดองและร่วมมือกันที่จะ
พัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไป  
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยจรรโลงใจ โดยธรรมชาติมนุษย์ทุกเพศทุกวัยต้องการได้รับความจรรโลงใจในชีวิตอยู่
เสมอ เด็กเล็ก ๆ ต้องการฟังเสียงเห่กล่อม เสียงเพลงทั้งบทร้องและท านองย่อมท าให้เกิด ความส าราญใจ อ่าน
หรือฟังนิทาน นิยาย บทกวี สารคดี บันเทิงคดี ค าอวยพร สุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้สรรถ้อยค าอันประณีต ไพเราะ
และมีข้อคิดท่ีลึกซึ้ง เป็นภาษาเรียงร้อยให้เกิดความ จรรโลงใจแก่ผู้อ่านและผู้ฟัง  
  
 แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นแนวความคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้สอนจะต้องวางแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน และสื่ อการ เรี ยนรู้ ในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาการเรียนรู้ ปัจจุบันบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องรู้วิธีการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ  รู้วิธีการแสวงหาความรู้ รู้วิธีการคิดวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร สามารถใช้ทักษะทางภาษาเพ่ือการอภิปรายการรายงาน การแสวงหาความรู้ สามารถจดบันทึกความรู้  จัด
หมวดหมู่ความรู้และเชื่อมโยงความรู้ใหม่และข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่วนตัวผู้สอนก็จะปรับบทบาทจากการให้ความรู้ โดยการบอก การบรรยาย เป็นการวางแผนจัด
กิจกรรม ให้ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรม ให้วิธีการเรียนรู้ ให้หลักการของศาสตร์ที่จะสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติและสรุปความรู้ ประเมินผลตนเอง ปรับปรุงตนเองให้พัฒนาก้าวหน้าบทบาทของครูจะมีบทบาทวางตนให้



 
 

ศิษย์ไว้วางใจน่าเคารพ และผู้ทรงความรู้ เป็นที่ปรึกษาแก่ศิษย์รับฟังความคิดของศิษย์ รับรู้ความรู้สึกของศิษย์ วางตน
เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวแบบในการประพฤติปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔ : ๔) ได้เสนอแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรค านึงถึง
ความส าคัญในเรื่องต่อไปนี้  
 ๑. การเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่เป็นอิสระแต่มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานอันเกิดจากผลส าเร็จในการเรียนรู้ของตน และผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน คือ บทเรียนมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน กิจกรรมเรียนรู้
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้เหมาะกับความสามารถและน่าสนใจ                               
 การประเมินผลมุ่งเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 ๒. การเรียนรู้แบบองค์รวม เป็นการเรียนรู้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้เข้า
ด้วยกัน สาระการเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว ที่อยู่อาศัย ท้องถิ่นของตน สังคม ประเทศชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องของสังคม
โลก การเรียนรู้แบบองค์รวมเป็นการบูรณาการความรู้ความ เข้าใจเรื่องที่ เรียนให้ลึกซึ้งครอบคลุมปัญหา และมี
ความหมายต่อการน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและการแก้ปัญหาของสังคม  
 ๓. การเรียนรู้จะต้องปรับวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนต้องมีลีลา
การเรียนรู้ (Learning Styles) ของตน มีอิสระในการเรียนรู้อย่างมีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในตนเอง หากการเรียน
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนขาดระเบียบวินัย ขาดความเข้มแข็งด้านจริยธรรม ขาดความรับผิดชอบ ขาดความ
อดทน และความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ และขาดวินัยในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนย่อมล้มเหลว ดังนั้นครูจึงต้อง
ปลูกฝังและสร้างวินัยในตนเองควบคู่ไปกับวิธีการเรียนรู้  
 ๔. การเรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้โดยประมวลข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์ให้เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เพ่ือน าความรู้และวิธีการไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกัน ผู้เรียนจะแสวงหาข้อมูลจากการอ่าน การสัมภาษณ์ การดูสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การฟัง แล้วจดบันทึก
ข้อมูลนามาวิเคราะห์ คิดอย่างรอบคอบและน าความรู้ไปปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว น ามาสรุปผลสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
 ๕. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน เป็นการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ 
ความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ด้วยการน าข้อมูลมาศึกษาท า ความเข้าใจร่วมกัน คิดวิเคราะห์ ตีความ แปล
ความ สังเคราะห์ ข้อมูลและประสบการณ์ สรุปเป็นข้อความรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมการอยู่ร่วมกันและการท างานร่วมกันท าให้พัฒนา ทั้งทักษะทางสังคม และทักษะ
การท างานที่ดี  
 ๖. การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนและมีส่วนร่วมในผลงาน เป็นการให้ผู้เรียนรู้ร่วมกันวาง
แผนการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดนิทรรศการ การเขียนความรู้เป็นบทความ หรือ
จัดท าสมุดวิเคราะห์ความรู้ จัดทาแผนภูมิ การรายงานหน้าชั้น การจัด อภิปรายความรู้ การแสดงบทบาทสมมติ และ
การแสดงละคร ฯลฯ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม มี ความเป็นประชาธิปไตย 
รู้จักบทบาทหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบ ปรึกษาหารือ ติดตามผล ประเมินผลงาน และบูรณาการความรู้จากหลายวิชา  
 ๗. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ลีลาการเรียนรู้และความถนัดในการเรียนของตนเอง ผู้เรียน
จะรู้กระบวนการเรียนรู้จากการที่ผู้สอนเปิดโอกาสและจัดสถานการณ์ให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม เกิดการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป  



 
 

 ๘. การเรียนรู้เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็น การน าความรู้ที่ ได้
จากการเรียน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการ
จัดการ ทักษะการด าเนินชีวิตและการมีมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
 
 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้สอนจะต้องศึกษาวิเคราะห์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นจัดท าสาระการเรียนรู้ช่วง
ชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค สาระการเรียนรู้รายปี หรือรายภาค และจัดท าค า อธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจก่อนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องด าเนินการดังนี้  
  ๑. เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนต้องเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนท าโครงการ  
  ๒. คิดค้นเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน ผู้สอนสามารถคิดค้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ และนามาใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาวิชา ความสนใจ 
และวัยของผู้เรียน ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น  เวลา สถานที่  
  ๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถเลือกน ามาใช้
หรือปรับใช้โดยค านึงถึงสภาพและลักษณะของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  

 ๑.๓  แบบฝึกทักษะ 

          ความหมายของแบบฝึกทักษะ 

          พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๔  :  ๖๔๑)  ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า  
แบบฝึกหัดหรือชุดการสอนที่เป็นแบบฝึกท่ีใช้เป็นตัวอย่างปัญหาหรือค าตั้งที่ตั้งขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนฝึกตอบ 

        ชัยยงค์  พรหมวงศ์  และคณะ. (๒๕๓๗  :  ๔๙๐)  ได้ให้ความหมายของแบบฝึกปฏิบัติไว้ว่า  เป็นคู่มือ
นักเรียนที่นักเรียนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอนเป็นส่วนหนึ่ง 

      นิวเฟลตท์  และกรูราลนิก. (๑๙๘๘  :  ๖๔๐)  อ้างถึงใน  วิไลวรรณ  พรมทอง. (๒๕๕๐  :  ๑๐) ได้ให้
ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า  เป็นโจทยืปัญหาหรือตัวอย่างที่ยกมาจากหนังสือ  เพ่ือน ามาใช้สอนหรือให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้ดีขึ้นหลังจากท่ีได้เรียนมาในบทเรียนแล้ว 

      ปทิตตา  ขัตติยะ. (๒๕๕๒  :  ๓๗)  ได้ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะไว้ว่า  ชุดฝึกหรือแบบฝึกทักษะ
หมายถึง  สื่อการเรียนการอสนที่สร้างขึ้นมา  เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะความรู้  ความเข้าใจและมีประสบ
การเพ่ิมมากข้ึน     
       จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง  สื่อหรือนวัตกรรมที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือให้นักเรียนได้ฝึกฝน  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และมีประสบการที่ดีและถูกต้อง 

       ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี 
         การสร้างแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะที่ดีไว้  ดังนี้ 
       วลี  สุมิพันธ์. (๒๕๓๐  :  ๗๘)  ได้กล่าวไว้ว่า  ลักษณะของชุดฝึกท่ีดีต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
      ๑)  เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เรียนมาแล้ว 

      ๒)  เหมาะสมกับระดับวัย  และระดับความสามารถของเด็ก 

      ๓)  มีค าชี้แจงสั้น ๆ ที่ท าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย 

      ๔)  ใช้เวลาเหมาะสม  คือ  ไม่ใช้เวลานานหรือเร็วเกินไป 



 
 

       สมมาตร  มีศรี. (๒๕๓๐  :  ๗๘)  ได้เสนอแนะเกี่ยวกับชุดฝึกท่ีดีไว้ว่า  ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนที่
นักเรียนเรียนมาแล้ว  เหมาะกับวัยของผู้เรียน  มีค าสั่ ง  หรือค าอธิบายในการใช้ชุดฝึก  มีรูปแบบที่น่าสนใจ  มี
กิจกรรมที่หลายหลายแบบ 

         ปรานี  อยู่คง. (๒๕๔๖  :  ๑๐)  ได้กล่าวถึงลักษณะแบบฝึกที่ดีไว้  ดังนี้ 
     ๑)  ต้องมีการฝึกนักเรียนมากพอสมควรในเรื่องหนึ่ง ๆ ก่อนที่จะมีการฝึกเรื่องอ่ืนต่อไป 

     ๒)  เป็นชุดฝึกที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดในการฝึกเสมอ 

     ๓)  ใช้ค าศัพท์หรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

     ๔)  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติ 
     ๕)  ประโยคที่ใช้ในชุดฝึกส าหรับนักเรียนควรเป็นข้อความที่กระชับ 

     ๖)  การฝึกควรเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
     ๗)  ควรเป็นการฝึกแก้ปัญหาในโครงสร้างใหม่ ๆ และสิ่งที่เรียนไปแล้ว 

     จากลักษณะข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  แบบฝึกที่ดีควรมีรูปแบบหรือกิจกรรมที่หลายหลาย  เหมาะสมกับ
วัย  ความสามารถของผู้เรียน  มีค าอธิบาย  ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และต้องเป็นเนื่องหาที่สอดคล้องกับ
บทเรียนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว 
 

     ประโยชน์และและความส าคัญของแบบฝึกทักษะ 

     ปรานี  อยู่คง. (๒๕๔๖  :  ๖๓)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้  ดังนี้ 
     ๑)  เป็นอุปกรณ์  การสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้มาก 

      ๒)  ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น 

     ๓)  ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้ประสบผลส าเร็จในทางจิตใจมากข้ึน 

     ๔)  ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน  โดยมีการฝึกซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง 

     ๕)  ช่วยเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังเรียนจบบทเรียนแล้ว 

       ๖)  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 

     ๗)  ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน 

     ๘)  ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนได้เต็มที่  นอกเหนือจากท่ีเรียนในหนังสือเรียน 

     ๙)  ประหยัดแรงงานและเวลาของครู 
     ๑๐)  ชว่ยให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน 

      อดุลย์  ภูปลื้ม. (๒๕๓๙  :  ๒๔)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ว่า 

     ๑)  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนดีมากขึ้น 

     ๒)  ช่วยให้จ าเนื้อหาและค าศัพท์ได้คงทน 

     ๓)  ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน 

     ๔)  ท าให้ทราบทราบความก้าวหน้าของตนเอง 

     ๕)  สามารถน าแบบฝึกหัดมาทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

     ๖)  ท าให้ทราบข้อบกพร่องของนักเรียน 

     ๗)  ท าให้ครูประหยัดเวลา 

     ๘)  ท าให้นักเรียนสามารถน าภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  แบบฝึกทักษะมีประโยชน์และความส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ และยังเป็นการประหยัดแรงงานและเวลาของครูอีกด้วย 
 
  



 
 

     การสร้างแบบฝึกทักษะ 

     การสร้างแบบฝึกทักษะจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สร้างจะต้องมีหลักการและวิธีการในการสร้าง  เพ่ือให้แบบฝึก
นั้นมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการสร้างแบบฝึกทักษะ  ได้มีนักวิชาการเสนอแนะไว้  ดังนี้ 
     ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (๒๕๓๗  :  ๑๔๕)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบ
ฝึกทักษะไว้  ดังนี้ 
     ๑)  ศึกษาปัญหาและความต้องการ  โดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

     ๒)  วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะที่เป็นปัญหา  ออกเป็นทักษะย่อย ๆ เพื่อใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 

     ๓)  พิจารณาวัตถุประสงค์รูปแบบและขั้นตอนการใช้แบบฝึก  เช่น  จะน าแบบฝึกไปใช้อย่างไร  ในแต่ละ
ชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง 

      ๔)  สร้างแบบทดสอบซึ่งอาจเป็นแบบทดสอบเชิงส ารวจ  แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรื่องเฉพาะตอน  แบบทดสอบที่สร้างจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาหรือทักษะ
วิเคราะห์ที่วิเคราะห์ไว้ 
     ๕)  สร้างบัตรฝึกหัดเพ่ือใช้พัฒนาทักษะย่อยแต่ละทักษะ  แต่ละบัตรจะมีค าถามให้นักเรียนตอบ  การ
ก าหนดรูปแบบ  ขนาดของบัตร  พิจารณาตามความเหมาะสม 

     ๖)  สร้างบัตรอ้างอิง  เพ่ืออธิบายค าหรือแนวทางการตอบ  การสร้างนี้อาจท าเพ่ิมเติมเมื่อได้น าบัตรฝึกไป
ทดลองใช้แล้ว 

     ๗)  สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า  เพ่ือบันทึกผลการเรียน  และเพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ 
ให้สอดคล้องกับแบบทดสอบความก้าวหน้า 

     ๘)  น าแบบฝึกไปทดลองใช้  เพื่อหาข้อบกพร่อง 

     ๙)  ปรับปรุง  แก้ไข   
     ๑๐)  รวบรวมเป็นชุด  จัดท าค าชี้แจง  คู่มือการใช้  สารบัญ  เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป   
       จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การสร้างแบบฝึกทักษะจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์หรือปัญหา
รายย่อยของผู้เรียน  การสร้างจะต้องมีการน ามาทดสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องและคุณภาพของแบบฝึกก่อนแล้วปรับปรุง
แก้ไข  รวมเป็นชุดเพ่ือน าไปใช้แล้วประเมินผลต่อไป   
 
 ๑.๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

          นักวิชาการได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้  ดังนี้  
          จรูญ คูณมี. (๒๕๒๐ : ๖) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า  คือ  ความรู้ที่ได้รับและ
ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาในตัวนักเรียน จากการเรียนปกติ แสดงออกมาให้เห็นได้โดยคะแนนที่สอบได้ในวิชานั้นๆ  
          ไพศาล หวังพาณิชย์ (๒๕๒๖ : ๘๙) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือ ผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้  
 สรุปได้ ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ระดับความส าเร็จที่ได้รับจากการเรียนในด้านความรู้ความเข้าใจ และ
ความสามารถด้านวิชาการ รวมทั้งสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ เช่น การคิด  การแก้ปัญหา เป็นต้น และผลสัมฤทธิ์
ยังเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา  
 
 
 
 



 
 

 ความหมายของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๔๐ : ๔๓) ได้กล่าวว่า แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบวัดความรู้
ในวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาแบบทดสอบที่จะสร้างหรือพัฒนาขึ้น อาจใช้ประชากรเป้าหมาย ระดับชั้น 
วิชา สถานที่ต่าง ๆ กัน เพ่ือวัดให้ครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมดของวิชานั้น หรือเลือกวัดเนื้อหาเพียงบางส่วน  
 วิเชียร เกตุสิงห์ (๒๕๔๑ : ๒๐) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
พฤติกรรมประเภทความรู้ หรือคุณลักษณะที่สามารถระบุได้ว่าผลการวัดที่ได้นั้นถูกหรือผิด  สามารถให้คะแนนได้ตาม
ปริมาณความถูกต้องของคาตอบ  
 สมนึก ภัททิธรนี (๒๕๔๖ : ๗๓) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัด
สมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้ว  
  
 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 โดยทั่วไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
 ๑. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็น
แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบทดสอบข้อเขียน (Paper and Pencil 
Test) ซึ่งแบ่งออกได้อีก ๒ ชนิด คือ  
     ๑.๑  แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or Essay Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถามหรือปัญหาให้
แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติได้อย่างเต็มที่  
     ๑.๒  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้น ๆ (Objective Test or Short Answer) เป็นแบบทดสอบ
ที่ก าหนดให้ผู้เขียนตอบสั้น ๆ หรือมีคาตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ (Restricted Response Type) ผู้ตอบไม่มี
โอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบ่งออกเป็น ๔ แบบคือ  
             ๑.๒.๑ แบบทดสอบถูก – ผิด แบบทดสอบเติมค า  
    ๑.๒.๒ แบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ  
 ๒. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่ว ๆ ไปซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ 
มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ มีมาตรฐานในการด าเนินการสอบ วิธีการให้
คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน  
  
 คุณลักษณะท่ีดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  คุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะ ดังนี้  (สถาบันพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา. ๒๕๔๘ : ๑๓๐)  
  ๑. มีความเท่ียงตรง คือวัดได้ตรงประเด็นที่ต้องการ  
  ๒. มีความเชื่อถือได้ หมายความว่า ข้อสอบนั้น เมื่อใช้สอบแล้วผลที่ได้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันทุก 
ๆ ครั้งที่ใช้สอบ  
  ๓. มีความยากหรือง่ายพอเหมาะ คือ มีคนท าถูกและท าผิดพอ ๆ กัน ข้อสอบที่ดีจะต้องไม่ยากหรือ
ง่ายเกินไป  
  ๔. มีอ านาจจ าแนก ข้อสอบที่ดีจะต้องแยกนักเรียนเก่งและนักเรียนไม่เก่งออกจากกันได้ นักเรียนเก่ง
ต้องตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ ได้มากกว่านักเรียนไม่เก่ง  
  ๕. สามารถนาไปใช้ได้ดี คือ ด าเนินการสอบได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลาทดสอบพอดี ให้คะแนน
ได้ง่ายและรวดเร็ว มีความยุติธรรมมาก และแปลผลได้สะดวก  



 
 

  ๖. มีความเป็นปรนัย หมายความว่า ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแน่นอน 
นักเรียนทุกคนอ่านข้อสอบได้เข้าใจความหมายตรงกัน  
 สรุปได้ว่า ข้อสอบที่ดี จะต้องมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ ยากง่ายพอเหมาะ มีอ านาจจ าแนก น าไปใช้ได้ดีและ
มีความเป็นปรนัย  
 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
  พร้อมพรรณ อุดมสิน. ๒๕๔๕ : ๒๙ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างแบ่งได้ ๓ 
ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ     
  ขั้นที่ ๑ ขั้นวางแผนการสร้างแบบทดสอบ ประกอบด้วย  
           ๑) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ สิ่งส าคัญประการแรกที่ผู้สร้างข้อสอบจะต้องรู้คือ อะไรคือ
จุดมุ่งหมายของการทดสอบ ท าไมจึงต้องมีการสอบ และจะน าผลการสอบไปใช้อย่างไร  
   ๒) ก าหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด เนื้อหาที่ต้องการวัดได้จากจุดมุ่งหมายของการทดสอบ 
ผู้สร้างข้อสอบจะต้องวิเคราะห์จ าแนกเนื้อหาที่ต้องการวัดให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดส าหรับพฤติกรรมที่ต้องการวัด
นั้นอาจจ าแนกตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เช่น ทฤษฎีของบลูม  (Benjamin S. Bloom)  ซึ่งจ าแนกพฤติกรรมเป็น  ๖  
ระดับ  คือ  ความรู้  ความจ า  ความเข้าใจ  การน าไปใช้ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า  เป็นต้น  
  ๓) ก าหนดลักษณะหรือรูปแบบของแบบทดสอบ อาจเลือกแบบทดสอบประเภทความเรียงหรือ
แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) แบบตอบสั้นและเลือกตอบหรือแบบทดสอบปรนัย (Objective Test) ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการทดสอบเช่นกัน  
  ๔) การจัดท าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด เป็นการวางแผนผังการสร้างข้อสอบ 
ทาให้ผู้สร้างข้อสอบรู้ว่าในแต่ละเนื้อหาจะต้องสร้างข้อสอบในพฤติกรรมใดบ้าง  พฤติกรรมละกี่ข้อ  
  ๕) ก าหนดส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น คะแนน  ระยะเวลาการสอบ  
  ขั้นที่ ๒ ขั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็นการเขียนข้อสอบตามเนื้อหา พฤติกรรมและรูปแบบ
ของแบบทดสอบที่ก าหนดไว้ โดยจัดทาเป็นแบบทดสอบฉบับร่าง  
  ขั้นที่ ๓ ขั้นตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนนาไปใช้ เมื่อสร้างแบบทดสอบแล้วจึงน าแบบทดสอบไป
ทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งคุณภาพของแบบทดสอบอาจพิจารณาทั้งคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ ได้แก่ 
ความยาก (difficulty) และอ านาจจ าแนก (discrimination) และคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้แก่ ความ
เที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) การตรวจสอบสามารถท าได้ทั้งตรวจสอบเองและให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจ การตรวจเองเป็นการตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถาม - ค าตอบตามหลักการสร้างข้อสอบที่ดี ส าหรับการตรวจ
โดยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือดูว่าข้อคาถามแต่ละข้อสัมพันธ์สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวัดหรือไม่ ครอบคลุมเนื้อหาและเป็นตัวแทนของเนื้อหาที่ก าหนดหรือไม่  
  
 ๑.๕  ค าภาษาเขมรในภาษาไทย 

         วิไลศักดิ์  กิ่งค า (๒๕๕๐-๒๒๗)  กล่าวถึง อิทธิพลของการยืมค าจากภาษาต่างประเทศ  สรุปได้ดังนี้   
        การยืมค าภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทย  มีอิทธิพลท าให้ลักษณะของภาษาไทย 

เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะดั้งเดิม  ดังนี้  
             ๑.  ค ามีพยางค์มากขึ้น   ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด  เป็นค าพยางค์เดียวเป็นส่วนมาก เช่น  เดิน       
ตาม  หมา  เมือง  เดือน  ดาว  เป็นต้น   เมื่อมีการยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้  ท าให้ภาษาไทยเปลี่ยนไป ดังนี้  
            ๑.๑  มีค าสองพยางค์ เช่น ถนน ราชา บิดา มารดา มาตรา สามารถ  เป็นต้น 
    



 
 

               ๑.๒  มีค าสามพยางค์ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ พาหนะ จักรยาน กรณี โทรทัศน์  
ปรารถนา เป็นต้น  

       ๑.๓  มีค ามากพยางค์   เช่น   พลานามัย   สาธารณะ  มหาวิทยาลัย   เป็นต้น  
    ๒. มีค าควบกล้ าใช้มากขึ้น  ภาษาไทยค าพยางค์เดียวส่วนใหญ่จะไม่มีค าท่ีมีพยัญชนะ ควบกล้ า  เมื่อยืมค า

ต่างประเทศมาใช้  ท าให้มีคควบกล้ าจ านวนมาก  เช่น   ฟรี  ดรีม ปลูก  โปรด เบรก  เกรด  เคลียร์  สปริง  ดรอพ  
เครดิต  คลินิก  จันทรา ทฤษฎี ศาสตรา  ปรารถนา แทรคเตอร์เอ็นทรานซ์  ดรัมเมเยอร์   

     ๓.  มีค าไวพจน์ใช้มากข้ึน  ท าให้มีค าศัพท์มีความหมายเหมือนกันเพ่ิมข้ึน  ซึ่งสะดวกและสามารถเลือกใช้
ค าได้เหมาะสมกับความต้องการ  เช่น  นก (สกุณา สุโหนก วิหค ปักษา) ม้า (พาชี อาชา สินธพ) ผู้หญิง (สตรี นารี 
อิตถี กัญญา) ช้าง (หัตถี คชสาร กุญชร กรี) ดวงอาทิตย์ (สุริยา ตะวัน ไถง อุทัย)  ดอกไม้ (สุมาลี ผกา บุษบา)   

      ๔.  ภาษาไทยมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ซึ่งแต่เดิมภาษาไทยมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือ มีการสะกดค า
ตามมาตราแม่สะกด  เมื่อได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ  ค าส่วนใหญ่สะกดไม่ตรงตามมาตราเดิม  เช่น  เทนนิส  
กอล์ฟ  ฟุตบอล  ราษฎร  รัฐบาล ผนวช  ครุฑ  เป็นต้น 
              ๕.  ท าให้โครงสร้างของภาษาไทยเปลี่ยนไป   จากข้อสังเกต ดังนี้  
                       ๕.๑ ไม่ใช้ลักษณนามซึ่งตามปกติแล้วลักษณนามจะเกิดหลังจ านวนนับ  เช่น นักศึกษา ๒ คน  
พระภิกษุ 2 รูป เป็นต้น  แต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศที่ไทยยืมค ามาใช้ไม่มีลักษณนาม เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
จึงท าให้ภาษาไทยใช้ลักษณนามผิดไปด้วย  เช่น สองนักกีฬาได้รับ ชัยชนะ  ประกาศปิด ห้าสิบสาม ไฟแนนซ์  เป็นต้น 

  ๕.๒  ใช้ค าและส านวนภาษาต่างประเทศ   ส่วนมากจะเป็นค าและส านวนจากภาษาอังกฤษ  เช่น  
นวนิยายเรื่องนี้เขียนโดยทมยันตี   เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น  เขาบินไปต่างประเทศเพ่ือท าธุรกิจ   เป็นต้น  

             ๕.๓  ใช้ค าภาษาต่างประเทศปนกับภาษาไทย  ทั้ง ๆ ที่บางค ามีค าในภาษาไทยใช้  บางคนมี
รสนิยมพูดภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย  เช่น  ผมไม่แคร์ (care)  เรื่องนี้ดิฉัไม่มายด์ 
(mind) หรอกค่ะ  เขาไม่เคลียร์ (clear)  ในเรื่องนี้  ฉันมีโปรเจค (project) ในการพัฒนามหาวิทยาลัย   เป็นต้น  การ
รับภาษาต่างประเทศมา ใช้สื่อสารในภาษาไทย   มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  คนไทยทุกคนพึงควรระมัดระวั ง  ในการน า
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย   ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ ที่คนไทยใช้ติดต่อสื่อสารมา เป็นเวลาอัน
ยาวนาน   การยืมค าภาษาต่างประเทศ เข้ามาใช้โดยวิธีการทับศัพท์   ควรใช้เฉพาะค าที่จ าเป็นเท่านั้น  ค าใดมีค าไทย
ใช้หรือมีศัพท์บัญญัติใช้แล้ว  ก็ไม่ควรน าภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้อีก  และควรเรียงเรียงถ้อยค าเข้าประโยคเพ่ือใช้ 
ในการสื่อสารตามรูปแบบของภาษาไทย 

 
ค าภาษาเขมรในภาษาไทย 
ภาษาเขมรเป็นภาษาค าโดด จัดอยู่ในตระกูลมอญ-เขมร ค าดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็น ค าพยางค์เดียวและเป็นค า

โดด ถือเอาการเรียงค าเข้าประโยคเป็นส าคัญเช่นเดียวกับภาษาไทย แต่มีลักษณะบางอย่างต่างไปจากภาษาไทย  
 
ลักษณะค าภาษาเขมรในภาษาไทย 
  -  มักจะสะกดด้วย จ ญ ร ล เช่น เผด็จ บ าเพ็ญ ก าธร ถกล ตรัส 
  -  มักเป็นค าควบกล้ า เช่น ไกร ขลัง ปรุง 
  -  มักใช้ บัง บัน บ า น าหน้าค าท่ีมีสองพยางค์ เช่น  
  -  บัง บังคับ บังคม บังเหียน บังเกิด บังคล บังอาจ  
  -  บัน บันได บันโดย บันเดิน บันดาล บันลือ  
  -  บ า บ าเพ็ญ บ าบัด บ าเหน็จ บ าบวง 
  -  นิยมใช้อักษรน า เช่น สนุก สนาน เสด็จ ถนน เฉลียว เป็นต้น 



 
 

 
 
ค าเขมรส่วนมากใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น ขนง ขนอง เขนย เสวย บรรทม เสด็จ โปรด เป็นต้น 
มักแผลงค าได้ เช่น  
    - ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน เป็น กระดาน ขจอก เป็น กระจอก  
    - ผ แผลงเป็น ประ ผสม - ประสม ผจญ - ประจญ  
    - ประ แผลงเป็น บรร ประทม เป็น บรรทม ประจุ - บรรจุ ประจง - บรรจง 
  
การยืมค าภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย 
    - ยืมมาใช้โดยตรง เช่น กระดาน กระท่อม กะทิ บัง โปรด ผกา เป็นต้น 
    - ยืมเอาค าท่ีแผลงแล้วมาใช้ เช่น กังวล บ าบัด แผนก ผจัญ 
    - ยืมทั้งค าเดิมและค าท่ีแผลงแล้วมาใช้ เช่น เกิด-ก าเนิด ขลัง-ก าลัง เดิน-ด าเนิน ตรา-ต ารา บวช-ผนวช 
    - ใช้เป็นค าสามัญท่ัวไป เช่น ขนุน เจริญ ฉงน ถนอม สงบ เป็นต้น 
    - ใช้เป็นค าในวรรณคดี เช่น ขจี เชวง เมิล สด า สลา เป็นต้น 
    - ใช้เป็นค าราชาศัพท์ เช่น เขนาย ตรัส ทูล บรรทม เสวย เป็นต้น 
    - น ามาใช้ทั้งเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน 
 
ตัวอย่างภาษาเขมรในภาษาไทย  
กระชับ กระโดง กระเดียด กระบอง กระบือ กระท่อม กระโถน กระพัง ตระพัง ตะพัง กระเพาะ กระแส 

กังวล ก าจัด ก าเดา รัญจวน ลออ สกัด สนอง สนุก สดับ สบง สังกัด สไบส าราญ สรร ส าโรง แสวง แสดง ก าแพง 
ก าลัง ขนาน ขจี โขมด จัด เฉพาะ ฉบับ เชลย โดยทรวง ถนน บายศรี ประกายพรึก ปรับ ประจาน โปรด เผด็จ ผจญ 
ผจัญ เผอิญ เผชิญ เพ็ญเพลิง เพนียด ระลอก  (บ้านจอมยุทธ. (ออนไลน์).  สิงหาคม 2543) 
 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
 ๑.  ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของอ๊อสซูเบล (Ausubel) เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับ
หลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เคยเรียนรู้แล้ว และการเรียนรู้โดยการใช้วิธีอนุมานซึ่งผู้เรียนอาจจะจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้
เข้ากับความคิดรวบยอดท่ีกว้างและครอบคลุมความคิดรวบยอดท่ีเรียนใหม่ 
 อ๊อสซูเบลให้ความหมายการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ( Mearningful learning)  ว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียน
ได้รับมาจากการที่ผู้สอนอธิบายสิ่งที่ จะต้องเรียนรู้ให้ทราบและผู้ เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจโดยผู้ เรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างพุทธิปัญญาที่ได้เก็บไว้ในความทรงจ า และจะสามารถน ามาใช้ในอนาคต  
อ๊อสซูเบลได้ชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะอธิบายเกี่ยวกับพุทธิปัญญา    
ประเภทของการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย  
         ๑)  Subordinate learning    
               - Deriveration Subsumption  เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ใหม่กับหลักการหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  โดยการได้รับข้อมูลมาเพ่ิม  เช่น  มีคนบอก       
              - Correlative subsumption  เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเกิดจากการขยายความ หรือปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ 
         ๒) Superordinate learning   เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมาน โดยการจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับ
ความคิดรวบยอดที่กว้างและครอบคลุมความคิดยอดของสิ่งที่เรียนใหม่ 



 
 

         ๓) Combinatorial learning  เป็นการเรียนรู้หลักการ  กฎเกณฑ์ต่างๆเชิงผสม  ในวิชาคณิตศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์ โดยการใช้เหตุผล  หรือการสังเกต 
 เทคนิคการสอน 
 อ๊อสซูเบลได้เสนอแนะเกี่ยวกับ  Advance organizer   เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความหมายจากการสอนหรือบรรยายของครู  โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่มีมาก่อนกับข้อมูลใหม่ หรือ
ความคิดรวบยอดใหม่ ที่จะต้องเรียน  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่ไม่ต้องท่องจ า หลักการทั่วไป
ที่น ามาใช้ คือ        
  -  การจัด เรียบเรียง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้เรียนรู้  ออกเป็นหมวดหมู่ 
  -  น าเสนอกรอบ หลักการกว้างๆ ก่อนที่จะให้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ 
  -  แบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อที่ส าคัญ  และบอกให้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อส าคัญ 
 สรุปได้ว่า  การเรียนรู้อย่างมีความหมาย  (Mearningful learning) ของอ๊อสซูเบล  เป็นทฤษฎีกลุ่มพุทธิ
ปัญญา  เน้นความส าคัญของผู้เรียน  อ๊อสซูเบลจะสนับสนุนทั้ง Discovery และ Expository technique  ซึ่งเป็นการ
สอนที่ครูให้หลักเกณฑ์  และผลลัพธ์  อ๊อสซูเบลมีความเห็นว่าส าหรับเด็กโต  (อายุเกิน  ๑๑ หรือ ๑๒ ปี) นั้น  การ
จัดการเรียนการสอนแบบ  Expository technique  น่าจะเหมาะสมกว่าเพราะเด็กวัยนี้สามารถเข้าใจเรื่องราว  
ค าอธิบายต่างๆได้ 
  
 ๒. ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
     การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับนักเรียน ครูผู้สอนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังความรู้ 
ความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการ
เรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความจ าเป็นต้องเข้าใจในทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนการ
สอนภาษา หลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาที่ครูจะต้องค านึงถึงไว้ดังนี้ (กรรณิกา พวงเกษม. ๒๕๓๕ : 
๓๕)  
     ๒.๑ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Difference) การเรียนการสอนภาษาไทยต้องค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก เพราะนอกจากการใช้ภาษาของเด็กที่แตกต่างกันแล้วสภาพแวดล้อมของเด็กมีส่วน
ส าคัญยิ่งต่อการเรียนภาษา เพราะเด็กบางคนเติบโตมาในกลุ่มที่มิได้ใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน หรือเด็กบางกลุ่มใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันย่อมมีทักษะ
การใช้ภาษาต่างกัน และมีความสามารถในการรับรู้ที่ต่างกัน การสอนภาษาควรจะได้มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานของ
นักเรียนก่อนสอน เพ่ือวัดความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละคน การสอนโดยการแบ่งกลุ่มคละเด็กเก่งกับเด็กอ่อน
ไว้ด้วยกัน เพื่อให้เด็กเก่งได้ช่วยเหลือเด็กอ่อน และเด็กอ่อนได้ดูแบบอย่างจากเด็กเก่ง  
 ๒.๒ ความพร้อม (Readiness) คือ สภาพความเจริญเติบโตของร่างกาย ความรู้สึกพ้ืนฐาน และความสนใจที่
จะรับรู้สิ่งที่ครูสอน องค์ประกอบของความพร้อมของเด็กมีหลายประการได้แก่  
     ๒.๒.๑ วุฒิภาวะ (Maturity) คือ ความพร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามอายุของเขา เด็กยิ่งมีอายุมาก
ขึ้นความพร้อมที่จะรับรู้จะมีมากขึ้น  
     ๒.๒.๒ ประสบการณ์เดิม (Experience) หมายถึง ประสบการณ์ที่เด็กมีอยู่ก่อนที่จะรับรู้สิ่งที่ครูสอนใหม่ 
ถ้าประสบการณ์เดิมเก่ียวข้องกับประสบการณ์ใหม่ที่ครูสอนเด็กจะรับรู้ประสบการณ์ใหม่ได้เร็วขึ้น  
     ๒.๒.๓ ความสัมพันธ์ของบทเรียนกับตัวเด็ก หมายถึง จัดบทเรียนที่มีธรรมชาติสัมพันธ์กับความสนใจของ
เด็ก เด็กจะรับรู้ได้รวดเร็วขึ้น  
 ๒.๓ กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีผลมาจาก
บุคคลได้รับประสบการณ์ทีมี่ผลต่อความเจริญงอกงามของบุคคลทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 



 
 

บุคคลจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ลักษณะการเรียนรู้ เด็กจะเรียนรู้ได้นั้นเกิดจากประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  
 ๒.๔ เป้าหมายของการเรียนรู้ (Purposeful Learning) การตั้งเป้าหมายของครูก่อนการสอนเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ยิ่ง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นการกระตุ้นความสนใจในบทเรียนให้มากขึ้นเมื่อนักเรียนรู้ว่า
จุดมุ่งหมายของการเรียนคืออะไร เรียนแล้วจะได้รับสารประโยชน์อย่างไร ดังนั้น ครูผู้สอนต้องตั้งจุดมุ่งหมายเชิง
พฤตกิรรมไว้ในแต่ละบทเรียน วิธีที่ดีที่สุดอีกประการหนึ่ง คือให้นักเรียนช่วยกันตั้งเป้าหมายในการเรียนแต่ละเรื่องไว้  
 ๒.๕ การเรียนรู้โดยการฝึกฝน (Law of Exercise) การฝึกหัดบ่อย ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น 
ธอร์นไดค์ (Thorndike) ให้ความเห็นไว้ว่า การท าซ้ า ๆ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ 
การฝึกฝนบ่อย ๆ จะทาให้เกิดความแม่นย าในเนื้อหาดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ถ้าท าได้
บ่อย ๆ ความช านาญจะเกิดขึ้น เขียนค าผิดน้อยลง ออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นจะเกิดการเรียนรู้เพราะมี
ประสบการณ์ตรง  
 ๒.๖ การเรียนรู้โดยการลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) การได้จัดกิจกรรมเองจะเกิดการ
เรียนรู้ เพราะมีประสบการณ์ตรง  
 ๒.๗ กฎแห่งผล (Law of Effect) ธอร์นไดค์ (Thorndike. 1961) กล่าวว่า ผลแห่งปฏิกิริยาตอบสนองใดเป็น
ที่พอใจบุคคลย่อมกระท ากิจกรรมนั้นซ้ าอีก แต่ผลของปฏิกิริยาใดไม่เป็นที่พอใจ บุคคลจะหลีกเลียงไม่กระท าปฏิกิริยา
นั้นซ้ าอีก หากเชื่อตามกฎข้อนี้ การเบื่อหน่ายวิชาภาษาไทยของนักเรียนส่วนใหญ่ย่อมเกิดจากวิธีการสอนและการจัด
กิจกรรมที่ไม่สบอารมณ์ของผู้เรียน นั้นคือ เด็กไม่พอใจที่จะเรียนวิชาภาษาไทย ทาให้เกิดความบกพร่องขึ้น ทางแก้ไข
อย่างหนึ่งคือ การตรวจผลการท างานของนักเรียน เมื่อนักเรียนเห็นว่าครูทางานจริงจัง และได้ทราบผลการเรียนของ
ตนออกมาสม่ าเสมอ เห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยของตนเอง ย่อมเกิดกาลังใจที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตน และแสวงหาวิธี
ทางที่ถูกต้องในทางภาษาต่อไป การเรียนการใช้ภาษาทั้งการพูดและการเขียนหากมีการวัดผลโดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมด้วยจะเป็นการดี นอกจากจะทาให้นักเรียนทราบผลของการฝึกหรือการเรียนของตนโดยรวดเร็วแล้ว ยังทาให้เกิด
ความภูมิใจว่านักเรียนมีส่วนค้นพบข้อถูกต้องและข้อคิดด้วยตนเอง การสอนโดยจัดกิจกรรมเพ่ือให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ควบคุมเป็นสิ่งที่พึงกระท า  
 ๒.๘ กฎแห่งการน าไปใช้ (Law of Use) การเรียนรู้จะเกิดผลดีเมื่อนาความรู้นั้นไปใช้  วิชาภาษาไทยเป็นวิชา
ทักษะความแม่นย าในเนื้อหาวิชาขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและการนาไปใช้ ถ้าฝึกฝนไว้ดีแล้วแต่ไม่มีโอกาสใช้ไม่ช้าจะลืมใน
การจัดการเรียนการสอนควรให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนบ่อย ๆ เพราะเมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนบ่อยจะเกิดความ
คล่องแคล่วหรือเกิดทักษะ เช่น ให้นักเรียนฝึกพูดข้อความสั้น ๆ บ่อย ๆ นักเรียนจะเป็นคนที่กล้าพูด และพูดให้คนฟัง
รู้เรื่อง  
 ๒.๙ กฎแห่งแรงจูงใจ (Law of Motivation) ภาษาไทยเป็นวิชาที่นักเรียนมักไม่ใส่ใจหรือให้ความสนใจน้อย 
เพราะนักเรียนต่างคิดว่าเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วและใช้อยู่เป็นประจ า ดังนั้น การสอนที่จะให้ได้ผลต้องอาศัยแรงจูงใจเป็น
ส าคัญ แรงจูงใจที่ส าคัญที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้คือ บุคลิกภาพของครู วิธีการสอน ความส าเร็จผลในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การยกย่องชมเชย สื่อการเรียน การได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม การได้มีโอกาสเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น เป็นต้น  
 ๒.๑๐ การเสริมก าลังใจ (Reinforcement) เป็นการท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ตนท าอะไรถูกต้อง
เหมาะสมแล้วได้รับคาชมเชย การเสริมกาลังใจทาได้โดยการพูดยกย่องชมเชย การให้รางวัล การให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมและการสนับสนุนให้ท า เมื่อทราบว่านักเรียนมีความสามารถ  
 ๒.๑๑ แนวคิดของบลูม (Benjamin S.Bloom) ได้กล่าวถึงล าดับขั้นของพฤติกรรมการเรียนรู้จากขั้นต่ าไปสู่
ขั้นสูง คือความรู้ ความเข้าใจ การนาไปประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล โดยในแต่ละ
ระดับของพฤติกรรมเรียนรู้จะเริ่มพัฒนาจากการเรียนรู้ในระดับต่ า  



 
 

       ๒.๑๑.๑  ความรู้ ความจ า เป็นการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับความรู้ในความจริงเฉพาะต่าง ๆ การให้ความหมาย
จัดล าดับหมวดหมู่และกฎเกณฑ์ หลักการต่าง ๆ จ ากัดความรู้นั้นได้และติดตัวผู้เรียนไปนาน  
       ๒.๑๑.๒  ความเข้าใจ เป็นการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่เรียนสามารถอธิบายความหมายด้วยค าพูด และ
แปลความหมายหรือตีความได้  
       ๒.๑๑.๓  การน าความรู้ไปประยุกต์ เป็นความสามารถที่จะน าความรู้และสิ่งที่เรียนมาใช้ในประสบการณ์
ในชีวิตประจ าวัน  
       ๒.๑๑.๔  การวิเคราะห์ เป็นความสามารถที่จะนาความรู้และสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
       ๒.๑๑.๕  การสังเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเนื้อหาความรู้ออกเป็นส่วนย่อยและมองเห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยเหล่านั้น  
       ๒.๑๑.๖  การประเมินผล ความสามารถที่ใช้ความรู้ที่เรียนมาตัดสินและประเมินค่าของสิ่งที่เรียนว่ามีจริง
หรือไม่ ถูกหรือผิด จากแนวคิดล าดับขั้นของบลูม เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค าเพ่ือให้เกิดพัฒนา
ทางการเรียนรู้  
 ๓. ทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของ Piaget ( Cognitive Development Theory )   
     ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็นพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เขาอธิบายว่า 
การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น พัฒนาการ
เป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะท าให้
เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลังจะพัฒนา ไปสู่ ขั้นที่สูงกว่า 
สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กมากกว่าการ กระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น เพียเจต์สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้
โดยล าดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม  
 
 หลักพัฒนาการตามแนวคิดทฤษฎี 
 เพียเจต์ ให้ชื่อการพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นหรือวัยมัธยมศึกษาว่า Formal Operation สามารถคิดได้แบบ
ผู้ใหญ่ คือ 
         -  คิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้           
         -  มีความสนใจในปรัชญาชีวิต ศาสนา อาชีพ 
         -  สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ 
         -  สามารถคิดเหตุผลได้ทั้งอนุมานและอุปมาน 
         -  มีหลักการในการให้เหตุผลของตนเอง เกี่ยวกับความยุติธรรม เสมอภาคและมีมนุษยธรรม  
     พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
  ๑.  ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage)  เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๒ ปี 
พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ 
  ๒.  ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage)  เริ่มตั้งแต่อายุ ๒-๗ ปี แบ่งออกเป็นขั้นย่อยอีก 
๒ ขั้น คือ 
        - ขั้นก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ ๒-๔ ปี 
เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้น สามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์2เหตุการณ์ หรือมากกว่ามาเป็น
เหตุผล เกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจ ากัดอยู่ 



 
 

         - ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล ( Intuitive Thought) เป็นขั้น
พัฒนาการของเด็ก อายุ ๔-๗ ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รวมตัวดีขึ้น รู้จักแยกประเภทและ
แยกชิ้นส่วนของ 
  ๓.  ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage)  เริ่มจากอายุ ๗-๑๑ ปี พัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้งเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น
หมวดหมู่ได้ 
  4.  ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage)   เริ่มจากอายุ ๑๑-๑๕ ปี ในขั้น
นี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบ
เด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่  
           กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะ  ดังนี้  
  ๑. การซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ 
เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
    ๒. การปรับและจัดระบบ (accommodation) คือ กระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณ์
เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็น ระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทาง
ปัญญาใหม่ข้ึน 
  ๓. การเกิดความสมดุล (equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หากการปรับ
เป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่
และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัว
บุคคล 
  การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา / การสอน  
 เมื่อท างานกับนักเรียน ผู้สอนควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 นักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีข้ันพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก  ควร
ให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา นักเรียนแต่ละคนจะได้รับ
ประสบการณ์ ๒ แบบคือ      
 - ประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนแต่ละคนได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ
ต่าง ในสภาพแวดล้อมโดยตรง  
 - ประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ (Logicomathematical experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้พัฒนา
โครงสร้างทางสติปัญญาให้ความคิดรวบยอดท่ี เป็นนามธรรม  
หลักสูตรที่สร้างข้ึนบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ  
 - เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนโดยต้องเน้นให้นักเรียนใช้ศักยภาพของตนเองให้มากท่ีสุด  
 - เสนอการเรียนการเสนอที่ให้ผู้เรียนพบกับความแปลกใหม่  
 - เน้นการเรียนรู้ต้องอาศัยกิจกรรมการค้นพบ  
 - เน้นกิจกรรมการส ารวจและการเพิ่มขยายความคิดในระหว่างการเรียนการสอน  
 - ใช้กิจกรรมขัดแย้ง (cognitive conflict activities) โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนนอกเหนือจาก
ความคิดเห็นของตนเอง  
 การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควรด าเนินการดังต่อไปนี้  
 - ถามค าถามมากกว่าการให้ค าตอบ  
 - ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลง และฟังให้มากขึ้น  
 - ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียนที่จะเลือกเรียนกิจกรรมต่าง ๆ  



 
 

 - เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิด ควรถามค าถามหรือจัดประสบการณ์ให้นักเรียนใหม่ เพ่ือนักเรียนจะได้แก้ไข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  
 - ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทางสติปัญญาขั้นนามธรรมหรือจากงานการ
อนุรักษ์ เพ่ือดูว่านักเรียนคิดอย่างไร  
 - ยอมรับความจริงที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน  
 - ผู้สอนต้องเข้าใจว่านักเรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในระดับความคิดข้ันต่อไป  
 - ตระหนักว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะจดจ ามากกว่าที่จะเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่แท้จริง (pseudo 
learning)  
 ในขั้นประเมินผล ควรด าเนินการสอนต่อไปนี้  
 - มีการทดสอบแบบการให้เหตุผลของนักเรียน  
 - พยายามให้นักเรยีนแสดงเหตุผลในการตอนค าถามนั้น ๆ  
 - ต้องช่วยเหลือนักเรียนทีมีพัฒนาการทางสติปัญญาต่ ากว่าเพื่อร่วมชั้น 
 ในการจัดการเรียนรู้ให้วัยรุ่นควรจัดให้รู้จัดคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา เช่น การแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ
วิทยาศาสตร์ การสอนแบใช้ความคิดรวบยอด 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาการเขียนสะกดค าที่มีตัวการันต์ไม่
ถูกต้อง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้าน-บรมสุข ต าบลราม อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ผลการวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหลายหน่วยงาน พบว่าเยาวชนไทยจ านวนมาก  มีความรู้  
ความคิด  สติปัญญา  ความสามารถ  ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ยังไม่เป็นไปตามที่พึง
ประสงค์  และยังพบว่าเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มีผลการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์  ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุง  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ๒๕๔๐  :  ๒๗) 
 ภัทรินทร์  จันทรภาพ. (๒๕๕๐  :  ๒๑)  การศึกษาพัฒนาการเขียนสะกดค า ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓/๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐  พบว่าการประเมินก่อนเรียน และหลังเรียนของผู้เรียน มีคะแนนต่างกัน ซึ่งการประเมินผล
ก่อนเรียนจะมีค่าเฉลี่ยคือ ๒๐.๑๐  ส่วนการประเมินผลหลังเรียนจะมีค่าเฉลี่ยคือ ๓๑.๑๐ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น  เมื่อ
พิจารณา ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินผลก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ๒๐.๒๗ ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
ประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ๕.๓๘ ซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนที่ลดต่ าลง แสดงให้เห็นว่าการประเมินผลหลังเรียนเป็น
เครื่องชี้ว่าการสอนตามแผนการสอนนี้ นอกจากจะเพ่ิมผลการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ยังสามารถท าให้ผู้เรียน 
สามารถบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนไปในระดับท่ีใกล้เคียงกันด้วย 
 พิศพร กล้าเเข็ง  (ออนไลน์ : 2556)  ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  หรือค ายืม เป็นความรู้ส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการเรียนภาษาไทย เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงลักษณะของค าไทยแท้ และ สาเหตุของการน าค า
ภาษาอ่ืนมาใช้ในภาษาไทยอีก  ซึ่งสาเหตุของการน าค าภาษาต่างประเทศมาใช้มีอยู่หลายปัจจัย เช่น  การมีอาณาเขต
ประเทศติดต่อกัน  เช่น  ภาษาเขมร  ภาษามลายู  ภาษาพม่า   การติดต่อทางการค้า เช่น ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส  ฯลฯ   การสร้างองค์ความรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รู้หลักการ  วิธีการ และในการจ าแนกค าโดยใช้แบบฝึก
ทักษะที่มีประสิทธิภาพ  จะช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้สามรถวิเคราะห์ลักษณะค าไทยแท้และค าที่ยืมมาจากค า
ภาษาต่างประเทศได้ชัดเจนขึ้น 



 
 

 งานวิจัยข้างต้นนี้  ผู้วิจัยจะน าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค า
ภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมร
ในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อ
วิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

    แบบฝึกทักษะค าภาษาเขมรในภาษาไทย 

    ความพึงพอใจในการเรียนค า
ภาษาเขมรในภาษาไทย 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง
ค าภาษาเขมรในภาษาไทย  

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนน
ค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



 
 

 การวิจัยเรื่อง  การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ       มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ๑)แก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ๒)  เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
๓)  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสัมพันธไมตรีที่ดีของผู้เรียน และการท างานเป็นทีม  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ประเด็นที่ศึกษา  
 ๒.  ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.  ขั้นตอนและวิธีวิจัย 
 ๔.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๖.  การน าเสนอผลการวิจัย 
 
ประเด็นที่ศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยตามข้อก าหนดประเด็นที่ศึกษาเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ 
 ๑.  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโนนค้อ
วิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

๒.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสัมพันธไมตรีที่ดีของผู้เรียน และการท างานเป็นทีม 

 
ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      ๑.๑  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวนนักเรียน ๘๘ คน  
 
ขั้นตอนและวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ   ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอน
และวิธีวิจัย  ดังนี้ 

๑. ศึกษาปัญหาและเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.  ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ 

 ๓.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกเสริมทักษะค าภาษาเขมรในภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 ๔.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ค าภาษาเขมรในภาษาไทย  จ านวน ๒๐ ข้อ 



 
 

 ๕.  น าแบบฝึกไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลาซ่อมเสริมสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงเป็นเวลา  ๗  
ชั่วโมงและบันทึกผลเพ่ือดูพัฒนาการความก้าวหน้า            
 ๖.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

     การวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร  และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในชั้นเรียน  และน าข้อมูลมาจัดกลุ่มวิเคราะห์ตามขอบเขตเนื้อหา  ดังนั้น  เครื่องมือของการวิจัยจึงมีลักษณะ  
ดังนี้ 

๑.  ประเภทของเครื่องมือ   
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  แบ่งออกเป็น  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 
      ๑.๑  เครื่องมือที่เป็นตัวบุคคล 

              ๑.๑.๑  ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลทั้งในการศึกษาเอกสาร  และจากกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ ๑            
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวนนักเรียน  ๘๘ คน  
       ๑.๒  เครื่องมือที่เป็นเอกสาร 

    ๑.๒.๑  แบบฝึกทักษะ  จ านวน  ๕  ชุด 
                        ๑.๒.๒  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ค าภาษาเขมรในภาษาไทย แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก 

จ านวน  ๑๐  ข้อ 

    ๑.๒.๓  แบบบันทึกคะแนนของนักเรียน        
    ๑.๒.๔  แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการค าภาษาเขมรในภาษาไทย  
๑.๓  เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ ์

     ๑.๓.๑  กล้องบันทึกภาพ 
       ๑.๓.๒  สมุด  ปากกาจดบันทึก 
      ๑.๓.๓  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  และคอมพิวเตอร์วางตัก 
๒.  การสร้างเครื่องมือ 
     การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนและวิธีการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 
     ๒.๑  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างแบบฝึกทักษะ  และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
     ๒.๒  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารในเบื้องต้น  มาสร้างแบบฝึกทักษะ  และแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  เรื่องการเรียนค าท่ีมาจากภาษาเขมรในภาษาไทย 
      ๒.๓  น าแบบฝึกทักษะและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาในการวิ จัย
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนการทดลอง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการทดลอง  ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม ช่วงเวลา 
๑ ศึกษาใบความรู้   สัปดาห์ที่ ๑ 
๒ ท าแบบฝึกทักษะที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒ 
๓ ท าแบบฝึกทักษะที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓ 
๔ ท าแบบฝึกทักษะที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๔ 
๕ ท าแบบฝึกทักษะที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๕ 
๖ ทดสอบความสามารถหลังเรียน สัปดาห์ที่ ๖ 



 
 

๗ วิเคราะห์  สรุปผล  และรายงานผลการวิจัย สัปดาห์ที่ ๗ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ   
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากเอกสารและข้อมูลในชั้นเรียน  โดยใช้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล  ดังนี้ 

๑. การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการแบบส ารวจจากเอกสาร  โดย 
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่  และนอกพ้ืนที่วิจัย  เป็นการศึกษาเอกสารที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน  ในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์  โดยเก็บรวบรวมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
ดังนี้ 
       ๑.๑  ห้องสมุดประชาชน  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
       ๑.๓  ห้องสมุดโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  
       ๑.๔  อินเทอร์เน็ต 
  ๒.  การเก็บข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน  ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะแล้วบันทึกผล
คะแนน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์  และตรงตามวัตถุประสงค์   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ      ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการของนักเรียนโดยสถิติ  ดังนี้ 
 ๑. หาคา่สถิติพ้ืนฐานค่าร้อยละของคะแนนโดยใช้สูตร  ดังนี้ 
                         ค่าร้อยละ    =   X    x  ๑๐๐     

                                                   N    

                          เมื่อ  X      =  คะแนนที่ได้ 
              N      =  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด  
 การวิเคราะห์ค่าสถิติร้อยละมีช่วงคะแนนและแปลผล  ดังนี้ 
  ๘๐-๑๐๐ หมายถึง  ดีมาก 
  ๗๐-๗๙  หมายถึง  ดี 
  ๕๐-๖๙  หมายถึง  พอใช้ 
  ๐-๔๙  หมายถึง  ปรับปรุง 
 สังเคราะห์ข้อมูล  เรียบเรียงและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  แล้วน าเสนอผลการวิจัย  สรุปและอภิปราย
ผล  โดยใช้แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปราย  และให้ข้อเสนอแนะที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการวิจัยต่อไป 
 
การน าเสนอผลการวิจัย 



 
 

 การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ   ครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลการวิจัยเชิงสถิติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๔ 



 
 

วิเคราะห์ข้อมลู 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ นี้ มีวัตถุประสงค ์ เพ่ือ 
แก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทย  เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และเพ่ือสร้างองค์ความรู้และสัมพันธไมตรีที่ดีของผู้เรียน และการท างานเป็นทีม  โดย
เลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงสถิติ  ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อทีม 
รายการบันทึก 

รวม แปลผล 
แบบฝึกที่ ๑ แบบฝึกที่ ๒ แบบฝึกที่ ๓ แบบฝึกที่ ๔ แบบทดสอบ 

๑ ทีมลืมนอน ๑๒ ๑๙ ๑๙ ๑๐ ๗ ๖๗ พอใช้ 
๒ ทีมผู้สาวรถแห่ ๑๒ ๒๑ ๑๓ ๑๕ ๔ ๖๕ พอใช้ 
๓ ทีมสังกัด ๒ ๑๒ ๒๑ ๑๔ ๒๐ ๕ ๗๒ ดี 
๔ ทีมมืดตึ๊บ ๑๒ ๒๔ ๑๗ ๒๐ ๓ ๗๖ ดี 
๕ ทีมหรรมหวาน ๑๔ ๑๙ ๑๘ ๑๕ ๖ ๗๒ ดี 
๖ ทีมงานมาตรฐาน ๑๔ ๒๔ ๒๔ ๒๐ ๕ ๘๗ ดีมาก 
๗ ทีมสกปรก ๑๑ ๒๔ ๑๙ ๒๒ ๕ ๘๑ ดีมาก 
๘ ทีมงานคุณภาพ ๙ ๑๙ ๑๓ ๑๙ ๖ ๖๖ พอใช้ 
๙ ทีมโคตรฟิน ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๕ ๓ ๕๔ พอใช้ 

๑๐ ทีมไก่อ่อน ๙ ๒๐ ๑๔ ๑๓ ๖ ๖๒ พอใช้ 
๑๑ ทีมmasterteam ๑๒ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๘ ๘๓ ดีมาก 
๑๒ ทีมไก ่ ๙ ๑๔ ๑๕ ๓ ๓ ๔๔ ปรับปรุง 
๑๓ ทีมแอ้๕๕๕ ๑๔ ๒๖ ๑๘ ๒๓ ๕ ๘๖ ดีมาก 
๑๔ ทีมซ้ายสั่งตาย ๐ ๒๐ ๗ ๘ ๔.๕ ๓๙.๕ ปรับปรุง 
๑๕ ทีมไก่ต ี ๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๓ ๓๙ ปรับปรุง 

 

ตารางที่ ๑  ตารางแสดงคะแนนการท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
 

  
 
 
 
 
 

 
รายการบันทึก 



 
 

ที่ ชื่อทีม 
แบบฝึกที่ ๑ แบบฝึกที่ ๒ แบบฝึกที่ ๓ แบบฝึกที่ ๔ แบบทดสอบ 

รวม แปลผล 

๑ ทีม  น.ขวักไขว่ ๑๐ ๒๖ ๑๓ ๑๕ ๔ ๖๘ พอใช้ 
๒ ทีมข้ีกระตืก ๘ ๒๙ ๑๖ ๑๔ ๖ ๗๓ ดี 
๓ ทีมโอโอ ๑๑ ๒๖ ๑๓ ๑๐ ๕ ๖๕ พอใช้ 
๔ ทีมพีเอส ๑๒ ๒๘ ๒๑ ๑๘ ๘ ๘๗ ดีมาก 
๕ ทีมก้อนค า ๑๑ ๒๗ ๒๒ ๑๗ ๕ ๘๒ ดีมาก 
๖ ทีมตากลม ๑๑ ๒๖ ๑๖ ๑๘ ๖ ๗๗ ดี 
๗ ทีมเต่าตาโต ๑๐ ๒๖ ๒๐ ๑๑ ๗ ๗๔ ดี 
๘ ทีมมะเร็งระยะสุดท้าย ๑๑ ๒๗ ๑๗ ๑๙ ๕ ๗๙ ดี 
๙ ทีมผู้บ่าวไทยบ้าน ๗ ๒๙ ๙ ๔ ๘ ๕๗ พอใช้ 
๑๐ ทีมไก่ย่าง ๙ ๒๔ ๑๐ ๒๓ ๘ ๗๔ ดี 
๑๑ ทีมปัณณพร ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๐ ๑๕ ปรับปรุง 

 

ตารางที่ ๒  ตารางแสดงคะแนนการท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
 
 

ที่ ชื่อทีม 
รายการบันทึก 

รวม แปลผล 
แบบฝึกที่ ๑ แบบฝึกที่ ๒ แบบฝึกที่ ๓ แบบฝึกที่ ๔ แบบทดสอบ 

๑ ทีมบ่หล่อแต่ขอมาด ๑๑ ๒๗ ๒๐ ๑๑ ๖ ๗๕ ดี 
๒ ทีมนอนน้อยแต่ ๑๐๐% ๑๓ ๒๐ ๑๑ ๔ ๖ ๕๔ พอใช้ 
๓ ทีมบ่ฮู้ดอก ๑๑ ๑๖ ๑๑ ๗ ๗ ๕๒ พอใช้ 
๔ ทีมไทเกอร์ ๑๑ ๓๐ ๑๙ ๘ ๖ ๗๔ ดี 
๕ ทีมเวิร์ค ๘ ๒๘ ๒๐ ๒๒ ๘ ๘๖ ดีมาก 
๖ ทีมตดซ่ิง ๙ ๒๘ ๑๙ ๑๖ ๘ ๘๐ ดีมาก 
๗ ทีมล าดวน ๘ ๓๐ ๑๖ ๒๑ ๕ ๘๐ ดีมาก 
๘ ทีมบ่งามแต่เด็ด ๑๐ ๓๐ ๑๕ ๑๖ ๘ ๗๙ ดี 
๙ ทีมสเลิฟปี้ ๑๐ ๓๑ ๑๗ ๑๕ ๗ ๘๐ ดีมาก 
๑๐ ทีมRainbow ๑๒ ๓๑ ๑๙ ๑๒ ๗ ๘๑ ดีมาก 
๑๑ ทีม ๒ สลึง ๑๐ ๒๘ ๑๔ ๑๖ ๕ ๗๓ ดี 
๑๒ ทีม ๒ บาท ๕๐ ๑๑ ๒๘ ๒๒ ๒๔ ๗ ๙๒ ดีมาก 
๑๓ ทีมเต่างอย ๑๑ ๓๐ ๒๑ ๑๔ ๖ ๘๒ ดีมาก 
๑๔ ทีมบ่หล่อแต่เว้ายาก ๐ ๒๘ ๗ ๖ ๓.๕ ๔๔.๕ ปรับปรุง 

 

ตารางที ่๓  ตารางแสดงคะแนนการท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
 



 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
แก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทย  เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และเพ่ือสร้างองค์ความรู้และสัมพันธไมตรีที่ดีของผู้เรียน และการท างานเป็นทีม  โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเชิงลึกด้วยวิธีการวิจัยเชิงสถิติ  และได้วิเคราะห์ปัญหา  เลือกลุ่มเป้าหมาย สร้างแบบฝึกทักษะ  แล้ว
น าไปให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์ผล  และเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีทางสถิติ  ดังนี้ 
  
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเรื่อง   การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  สามารถสรุปผลได้  
ดังนี้ 
 นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนเรื่องค าภาษาเขมรในภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ๑๓  ทีม  คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๕  อยู่ในเกณฑ์  ดี  ๑๒  ทีม  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐  อยู่ในเกณฑ์  พอใช้  ๑๐  ทีม  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕ อยู่ใน
เกณฑ์  ปรับปรุง  ๕  ทีม  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๕  การใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาการเรียนค าภาษาเขมรในภาษาไทย
ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้มากขึ้น  และกระบวนการท างานเป็นทีมสามารถสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน
ได้เป็นอย่างดี  รวมถึงมีความสามัคคีกันมายิ่งขึ้น 
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกทักษะค าภาเขมรในภาษาไทย  ท าให้นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐ เกิดการเรียนรู้  
และมีพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ  น าไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้  จึงควรได้รับการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการสร้างแบบฝึกทักษะเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด  การ
เขียนเพ่ือน าไปต่อยอดในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  
 การศึกษาเรื่องค าภาษาเขมรในภาษาไทย  ถือว่ายากส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เพราะค าที่มี
เพราะเป็นค าที่มาจากต่างประเทศ  และเป็นค าที่ไทยน ามาใช้  โดยมีการเปลี่ยนเสียง รูป มาช้านาน  ท าให้นักเรียน
ต้องใช้เทคนิคในการจดจ า  และเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจด้วยตนเอง  ดังนั้น  ครูผู้สอนจึงควรมีรูปแบบ  กระบวนการ
ในการสอนที่หลากหลาย  รวมถึงการสร้างแบบฝึกทักษะจะต้องมีความแปลกใหม่  เหมาะสมกับสติปัญญาของผู้เรียน  
รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ของครูผู้สอนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  ครูผู้สอนควรมีรูปแบบหรือกระบวนการสอนที่หลากหลาย  เพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เป็นวัย
ที่เริ่มคะนอง  ท าให้สมาธิในการเรียนมีน้อย  ถ้าหากครูผู้สอนมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยและสติปัญญาจะสามารถ
ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้โดยง่าย 
 ๒.  แบบฝึกทักษะควรมีรูปภาพหรือมีการตกแต่งให้สวยงาม  เพ่ือเป็นแรงดึงดูดให้นักเรียนสนใจ 

 ๓.  ควรมีการศึกษานักเรียนรายกรณี  เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  และง่ายต่อการ
ดูแล 
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ใบความรู้ 

ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (เขมร) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 ลักษณะค ำภำษำ 

                                                เขมรในภำษำไทย    
   

 
 

  
 
 

 
 
 
 

               สะเดยเจาะ 

 
 

 

 

การนับเลขแบบเขมร 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

มูย ปีล เบย บวล ปร า ปร ามูย ปร าปีล ปร าเบย ปร าบวล ด็อป 

 

๑.  ค าท่ีมาจากภาษาเขมรส่วนมากสะกด
ด้วย จ ญ ร ล  เช่น  เผด็จ ,บ าเพ็ญ, ก าธร, 
ตรัส 

๒.  ต้องแปลความหมายจึงจะเข้าใจ   

(ใช้มากในบทร้อยกรอง) 

๓.  เมื่อมาใช้ในภาษาไทย ข  แผลง  กระ  
เช่น ข จาย-กระจาย, ขโดง -กระโดง 
 

๔.  นิยมใช้อักษรน าแบบออกเสียงตัวน า
โดยพยางค์ต้นออกเสียง อะ กึ่งเสียง 
พยางค์หลังออกเสียงตามสระที่ผสมอยู่ 
เช่น สนุก ,สนาน, เสด็จ ถนน,เฉลียว 
 

๕. ค าเขมรส่วนมากใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น 
เสวย,บรรทม,เสด็จ,โปรด 



 
 ทีม...................................................................... 

แบบฝึกที ่๑ 

                                                                                         มืดตึ๊บ!!  
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แ ข ท ล า ย เ ส ว ย โ ส 

ผ ล ง ด บ ำ บั ด ข ง ไ ำ 

น ก เ ง ก ข จี ว จ ส พ ร 

ก ำ เ นิ ด โ ฉ ม า ศ รี า 

ก นั ข ล ำ ม ะ ท ย ก ร ญ 

ฟ น ล อ รั ย เ ร บ ผ นั ง 

โ ล า อ ส น ชิ ร ง ล ก ห 

บ ร ร ทุ ก ส ง บ ล า เ ฟ 

ว บั ง อ า จ เ จ ริ ญ ล แ 

ก ง ก ก ท ณ ท แ ส ด ง ท 

ป อ ผ ม ส ก ร า บ ฑ ฎ ร 

ช ำ น า ญ ธ า ช ำ รุ ด ก 
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  ......ป.....  น. ช่อผลของหมากหรือมะพร้าวที่ออกมาเป็นกลุ่มรวมกัน 

  .....ผ......  ก. เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียด  
  .....ฝ......  ก. อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย  
  .....พ......  น. มิ่ง  ,สิริมงคล  ,ความรุ่งเรือง ,ความงาม  ,ความเจริญ  

 

ทีม...................................................................................เราได้.........คะแนน 



 
 

แบบฝึกที ่๔ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท่องสรภัญญะตามเนื้อหาที่ครูก าหนดให้  แล้วจ าแนกค าที่มาจากภาษาเขมร 

สวัสดีพี่น้องทั้งหลาย    ทั้งหญิงและชายที่พบเห็น 

พวกเฮาเรียนเขมร  เพราะนั่นเป็นค ายืมมา 

โอ้..เขมรเป็นค าโดด  อยู่ในโหมดเขมร-มอญ 

ฟังแล้วตาสะออน   โถงามงอนลออจริง 

มักมีเสียงบ าบังบัน  สะกดนั้น จ ญ ล 

ฟังแล้วเสนาะหนอ  เสียง ร เรือ เพ่ินชัดเจน 

มักเป็นค าที่ควบกล้ า  อักษรน ากะนิยม 

ฟังแล้วน่าชื่นชม   หายระทมมีราชาศัพท์ 
เนียงลออลอ้อจนับ  แสดงฉบับส าราญสไบ 

ด ารัสฉน าไฉน   แทรกไถงเจริญขจี 
ตรัสประสานปราบปรามอัญเชิญ สรรเสริญเสวยสนุก 

บรรเทาและบรรทุก  มีความสุขเมื่อได้ฟัง 

ได้เวลาหมู่ข้าน้อย  ลาลับคล้อยไปก่อนจ้า 

มื้อใหม่สิได้พา   เรียนภาษาอันอ่ืนอีก 

ให้ทุกท่านมีความสุข  ไม่มีทุกข์หน้าสดใส 

เดินทางไปม่องใด๋   ให้ปลอดภัยและโชคดี 
 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ทีม...................................................................................เราได้.........คะแนน 



 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

๑. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค าภาษาเขมรในภาษาไทย 
  ก. ค าที่มาจากภาษาเขมรส่วนใหญ่มักจะสะกดด้วย ตัว   
      จ  ญ  ร  ล 
  ข. ค าท่ีมาจากภาษาเขมรส่วนใหญ่เป็นค าราชาศัพท์ 
  ค. ภาษาเขมรจัดอยู่ในภาษาค าโดด  อยู่ในตระกูล 
      มอญ-เขมร 
  ง. ค าท่ีมาจากภาษาเขมรส่วนใหญ่เป็นค าควบกล้ าและ 
      มักมีตัวการันต์ 
๒. ข้อใดเป็นค าที่มาจากภาษาเขมรทุกค า 
  ก. ก าเดา  ขจร  ฉบับ               
  ข. ลออ  ไฉน  ประเดี๋ยว 
  ค. เจริญ  ศึก  แทรก 
  ง. แสดง  สนุก  ศอก 
๓. “ศร”ี มีความหมายตามพจนานุกรมว่าอย่างไร 
  ก. ผิวพรรณ                   ข. ความสะอาด 
  ค. มิ่ง,สิริมงคล                ง. ความสง่าของบุคคล 
๔. “ด ารัส” มีความหมายตามพจนานุกรมว่าอย่างไร 
  ก. คิด, ไตรตรอง              ข. โครงการของพระราชา 
  ค. การคิดวิเคราะห์           ง. พูด 
๕. ค าท่ีมาจากภาษาเขมรข้อใดสะกดถูกต้องทุกท า 
  ก. บรรเทา  สงบ  ทะลาย 
  ข. ละออ  บรรทุก  เสวย 
  ค. บังอาจ  ขจาย  สไบ 
  ง.  ขะจี  ก าเนิด  ก าเดา 
๖. ประโยคในข้อใดไม่มีค าที่มาจากภาษาเขมร 
  ก. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ข. ขอให้ชีวิตสุขส าราญ สวยสดใสดังหาดทรายงาม 
  ค. การด าเนินรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ง. ประชาชนประเทศลาวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เข่ือน   
      เซเปียน-เซน้ าน้อยแตก 
๗. ข้อใดต่อไปนี้มีค าท่ีมาจากภาษาเขมรมากท่ีสุด 
  ก. นักแสดงทัดผกาอยู่บนหู ริ้วแลดูงามลออแม่โฉมศรี 
  ข. รถบรรทุกขนเสื้อผ้าอาหารไปมอบให้ประชาชนเพ่ือ  
      บรรเทาทุกข์ 
  ค. นักเรียน ม.๓ นั่งฟังนิทานเรื่องก าเนิดผีขนุนจากครู 
       ฉวีวรรณ์อย่างสนุกเฮฮา 

ง. ทุ่งนาอันกว้างใหญ่มีต้นข้าวเขียวขจีดูแล้วสบายตา 
๘.  

บทประพันธ์ข้างต้นมีค าท่ีมาจากภาษาเขมรทั้งหมดก่ีค า (ไม่นับ
ค าซ้ า) 
  ก. ๑๑  ค า                      ข.  ๑๓  ค า 
  ค. ๑๔  ค า                      ง.  ๑๖  ค า 
๙. ให้นักเรียน ⁄ ลงในช่องที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องมากท่ีสุด 

ใช่ ไม่ใช่ รายการ 
  ไถง เป็นค านาม  หมายถึง  ตะวัน 
  โขมด เป็นค าวิเศษณ์  หมายถึง  ผีชนิดหนึ่ง

ในพวกผีกระสือหรือผีโพง 
  มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม เป็นค าที่มาจาก

ภาษาเขมรทั้งหมด 
  ค าว่า  “ออกญา”  หมายถึง  บรรดาศักดิ์

ชั้นสูงที่พระราชทานในสมัยอยุธยา สูงกว่า
ออกพระ  ซึ่งแผลงมาจากค าภาษาเขมรว่า 
“อกญา” 

 
๑๐. ให้นักเรียนเขียนความรู้ที่ได้รับ/ข้อคิดจากการเรียนเรื่อง
ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (เขมร) (อย่างน้อย ๓ ข้อ) 
.............................................................................................  
........................................................................ ..................... 
.............................................................................................  
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
.............................................................................................  
.............................................................................................  
 

กะทิเป็นกะเทย      นั่งชมเชยหญ้าขจี 
กะทิมีโฉมศรี          เป็นเพื่อนซี้สุขสราญ 

สองเกลอนั่งแต่งหน้า   แสดงร่าเครื่องส าอาง 

ถนนสองข้างทาง   ไม่อ้างว้างคนแลมอง 

เดินเล่นเย็นสงัด  เดินผ่านวัดโขมดปอง 

ยกไหว้พนมท่อง  หายคะนองเพราะแม่ตี 
 

ทีม............................................................... 



 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม 

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๕ 

สถานที่เกิด  โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๔  หมู่  ๙  ต าบลบึงมะลู  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประวัติการศึกษา/การท างาน 
 -  จบระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 -  จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายจากโรงเรียนบึงมะลูวิทยา  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  ค.บ. ๕ ปี  มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์  
 -  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครู  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ต าบลโนนค้อ  อ าเภอโนนคูณ   
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 
 


